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Bakgrund 

Högskolelagens §5 slår fast att jämställdhet mellan män och kvinnor alltid ska iakttas och främjas i 

högskolans verksamhet.  

Jämställd utbildning utgör ett av regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål. Delmålet handlar 

om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval 

och personlig utveckling.  

Arbetet med jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet (JiGU) bygger på det 

regeringsuppdrag som alla statliga högskolor och universitet fått; att utveckla arbetet med 

jämställdhet under perioden 2016–2019. Slutrapporten från JiGU (Dnr 2020/1511) pekar på att 

jämställdhet i utbildningens innehåll är ett fortsatt prioriterat område.  

Arbete med frågor som rör kön och jämställdhet i innehållet för utbildningen utgör ett av 

universitetets tre prioriterade fokusområden. Kursplaner, litteraturlistor, utbildningsplaner och 

allmänna studieplaner är de dokument som styr innehållet i utbildningarna och är därmed centrala i 

arbetet med jämställdhetsintegrering.  

I Handläggningsordning för inrättande och avvecklande av utbildningsprogram och 

huvudområden, som ligger till grund för samråd kring nya utbildningar i Utbildningsnämnden, finns 

krav på att redovisa på vilket sätt jämställdhet är integrerat i utbildningens innehåll.  

I Handläggningsordning för samråd inför inrättande och avveckling av ämne för utbildning på 

forskarnivå föreslås jämställdhetsperspektivet ingå som en del i beskrivningen av 

forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet. 

 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska följande rutiner följas: 

 Vid beslut om fastställande av ny kursplan eller revidering av befintlig kursplan 

ska det tydligt framkomma av beslutsprotokollet att jämställdhet har beaktats i 

beredning av kursens innehåll och utformning. 

 

 I syfte att undvika osaklig snedfördelning med avseende på kön i kurslitteraturen 

ska litteraturlistor synliggöra författarnas för- och efternamn. 

 

 Vid beslut om fastställande av ny eller reviderad utbildningsplan eller allmänna 

studieplaner ska det tydligt framkomma av beslutsprotokollet hur jämställdhet har 

beaktats i beredning av utbildningens innehåll och utformning. 
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Vägledning för integrering av jämställdhet i 
utbildningens innehåll 

1. Inledning 

Detta vägledande dokument gäller för Samhällsvetenskapliga fakultetens arbete med 

jämställdhetsintegrering i utbildningens innehåll. Vägledningen utgår från de nationella 

jämställdhetspolitiska målen, högskolelagen samt Samhällsvetenskapliga fakultetens policy för att 

beakta jämställdhet vid revidering och fastställande av nya kurs- och utbildningsplaner och 

allmänna studieplaner.  

I arbetet med jämställdhetsintegrering av olika verksamheter kan en mängd metoder användas. I 

detta dokument ges exempel verktyg som kan användas i arbetet med att främja jämställdhet i 

utbildning.  

Arbetet med jämställdhetsintegrering innebär inte all utbildning ska gynna personer av ett visst kön. 

Däremot handlar det om att verka för att alla studenter, oavsett kön, ges förutsättningar att lyckas 

med sina studier utan att hindras av strukturer, fördomar och könsstereotypa föreställningar.  

2. Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sveriges regering och riksdag valt för att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det 

ordinarie arbetet inom verksamheten. Syftet är att motverka att jämställdhetsfrågorna hamnar i 

skymundan eller sidoordnas andra frågor och verksamheter.  

För att få genomslag för arbetet och för att kunna nå de jämställdhetspolitiska målen ska 

verksamheten systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika förslag och beslut får 

för kvinnor respektive män. Den kunskap som detta medför ska ligga till grund för utformningen av 

verksamhetens planering, genomförande, uppföljning och utveckling på alla nivåer. 

På Göteborgs universitet bedrivs arbetet med jämställdhetsintegrering primärt inom följande tre 

fokusområden: 

1. Arbete med frågor som rör kön och jämställdhet i innehållet för utbildningen 

2. Fördelning av forskningsmedel 

3. Kompetensförsörjning 
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3. Jämställdhetpolitikens mål 

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att män och kvinnor, flickor och pojkar, 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.1 Det övergripande målet är i sin tur 

nedbrutet i sex delmål: 

 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. 

 

2. Ekonomisk jämställdhet.  

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 

3. Jämställd utbildning.  

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och 

villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha 

möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

 

5. Jämställd hälsa.  

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för 

en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet. 

 

4. Kvalitetsarbete 

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering är kvalitetsfaktorer som ingår i den granskning av svensk 

högre utbildning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför.  Vid granskning av lärosätenas 

kvalitetssäkringsarbete gör UKÄ en bedömning av om och hur lärosätet genom rutiner och 

processer ”säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, 

utformning och genomförande.”2 

 

                                                      

 

1 Jämställdhetsmyndigheten. Sveriges jämställdhetspolitik. 2020. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-

jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik (Hämtad 2020-10-02) 
2 UKÄ. Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. 2020, sid. 16. 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik
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5. Att främja jämställdhet i utbildningens innehåll 

Nedan följer ett antal tips och verktyg som kan användas i arbetet med att främja jämställdhet i 

utbildningens innehåll.3 Vilket verktyg som passar bäst beror på syfte och behov. Vissa verktyg 

passar bäst för planeringsfasen, andra för genomförande eller uppföljning av utbildning. 

Vid jämställdhetsintegrering av utbildningens innehåll finns det huvudsakligen två tillvägagångssätt 

eller perspektiv att förhålla sig till. Det ena handlar om utbildningens ämnesstoff, det vill säga hur 

kunskap om jämställdhet och kön4 integreras i utbildningen. Det andra området handlar om 

jämställdhetsintegrerad undervisning som pedagogisk praktik, det vill säga hur jämställdhet görs i 

undervisningen och hur pass inkluderande utbildningen är.5  

Punkt 5.1, 5.2 och 5.3 är exempel på arbetssätt för att jämställdhetsintegrera ämnesstoffet, det vill 

säga vad studenter lär sig om och förväntas kunna omsätta i praktiken efter avslutad kurs/ 

utbildning. Punkt 5.4. är exempel på arbetssätt för att jämställdhetsintegrera den pedagogiska 

praktiken, så att studenterna upplever sig inkluderade och kan tillgodogöra sig utbildningens 

innehåll. Punkt 5.5 är exempel på hur jämställdhetsintegreringen av utbildningens innehåll kan 

systematiseras.  

5.1 Formulering av lärande- och examensmål  

Vid formulering av lärande- och examensmål finns det flera tänkbara jämställdhetsfaktorer att 

förhålla sig till. Nedan följer några exempel: 

 

 Hållbar utveckling och Agenda 2030 

Forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling är en viktig del av Göteborgs 

universitets vision. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbar utveckling: socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt, ska integreras i verksamheten. Jämställdhet är ett mål i sig men 

det är även en förutsättning för att uppnå hållbar utveckling. Övriga 16 hållbarhetsmål inom 

Agenda 2030 kan med fördel kombineras med ett jämställdhetsperspektiv.  

 

 Jämställdhetspolitiska mål 

De jämställdhetspolitiska delmålen (se punkt 3 ovan) är användbara vid utformning av lärande- 

och examensmål då de ringar in sex områden som berör kvinnor och män olika. 

Jämställdhetsintegrerade lärandemål kan användas för att bedöma studenters förmåga att 

applicera ett jämställdhetsperspektiv på utbildningen.  

 
 Mäns våld mot kvinnor  

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt examensmål i högskoleförordningen om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer för sju utbildningar på grundnivå, däribland socionomexamen 

och psykologexamen. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingår 

                                                      

 

3 För vidare pedagogisk utveckling med fokus på jämställdhet se Pedagogiskt idéprogram vid Göteborgs universitet (Dnr 

V2015/353)  
4 Med kön menas i denna text såväl biologiskt som socialt konstruerat kön (genus). För vidare läsning om distinktionen mellan kön 

och genus se t.ex. Eva Lundgren-Gothlin. Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999. 
5 Nationella sekretariatet för genusforskning. Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, 2016. 
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numera i grundutbildningar till yrken där studenterna kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, 

barn som upplever våld och våldsutövare. Mäns våld mot kvinnor är ett tvärvetenskapligt 

kunskapsområde som dels omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor sett ur ett 

samhällsperspektiv, och dels kunskap om våldets former, kännetecken samt konsekvenser ur ett 

individperspektiv. 

 

5.2 Val av de exempel och fall som används i undervisningen 

Ett sätt att främja jämställd utbildning är att reflektera kring vilka exempel och fall som används i 

undervisningen. Synliggörs både kvinnors och mäns livsvillkor och perspektiv?  

En medvetenhet kring hur män och kvinnor representeras i undervisningen minskar risken att 

destruktiva mönster reproduceras. Genom att variera och reflektera kring olika exempel och 

fallbeskrivningar ökar chansen att både kvinnor och män upplever sig representerade och 

inkluderade, samtidigt som studenterna ges möjlighet att reflektera kring kön, normer, och makt i 

relation till andra system av skillnader i utbildningen.  

 

5.3 Val av kurslitteratur 

Kurslitteratur är ett användbart verktyg i arbetet med jämställd utbildning. I valet av kurslitteratur 

finns möjlighet att utveckla studenters förmåga att se på och förstå världen ur olika perspektiv, att 

utmana studenters uppfattning om vad vetenskap är, att diskutera hur ämnets kanon formas, samt 

synliggöra och förändra maktrelationer mellan kvinnor och män. För att främja jämställdhet i 

utbildningens innehåll är det lämpligt att  

 Kontinuerligt beakta om/hur könsperspektiv behandlas i kurslitteraturens innehåll. 

 Undersöka och problematisera på vilket sätt kvinnor och män representeras i kurslitteraturen.  

 Undvika osaklig obalans mellan manliga och kvinnliga författare.  

 

5.4 Val av undervisnings- och examinationsformer 

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och 

personlig utveckling. Könsstereotypa föreställningar påverkar dock ofta bedömningar av kvinnors 

och mäns prestationer inom akademien.6 Det handlar dels om hur lärare bedömer studenterna och 

dels om hur studenterna förhåller sig till varandra och till lärare utifrån kön. För att främja 

jämställda villkor och möjligheter kan följande åtgärder övervägas: 

 Variera undervisningsformerna 

Genom att variera föreläsningar, seminarier, gruppövningar och andra praktiska moment kan 

studenter, oavsett kön, få möjlighet att synas, höras, få träna på och testa sina kunskaper samt bli 

bekräftade.  

 

                                                      

 

6 Se t.ex. UKÄ. Delredovisning av UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering, 2018.  
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 Arbeta med gruppdynamik 

Genom att exempelvis skapa större och mindre grupper och variera gruppsammansättningen 

förändras studenternas studie- och lärmiljö. Chansen att fler studenter upplever att deras lärande 

stimuleras ökar på så vis. 

 

 Fördela talutrymmet 

Något som har visat sig ge positiv effekt för en jämställd utbildning är bland annat att arbeta 

medvetet med fördelning av talutrymme – att fokusera på att alla, oavsett kön, ges utrymme att 

få ta ordet, få respons samt stöd i sina anföranden.  

 

 Anonymisera examinationsunderlaget 

Enligt Göteborgs universitets regler för examination på grund och avancerad nivå ska 

examinationer präglas av rättssäkerhet och likabehandling.7 Studenter ska bedömas på lika 

grunder och lika fall ska behandlas lika.8 Att anonymisera examinationsunderlag är ett sätt att 

säkerställa att studenter inte bedöms utifrån fördomar eller könsstereotypa föreställningar. 

Examinationsunderlag ska enligt regler för examination ”anonymiseras vid skriftlig 

salstentamen samt anonymiseras när kursansvarig lärare och examinator finner det lämpligt i 

förhållande till examinationsform och studenters lärande”.9 

 

 Variera examinationsformerna 

Genom att variera examinationsformerna ökar möjligheten att såväl kvinnor som män kan 

komma till sin rätt. Muntliga respektive skriftliga examinationsformer har för- och nackdelar 

beroende på exempelvis studenternas förmåga att ta plats i gruppen. Precis som vid val av 

undervisningsformer kan det vara lämpligt att arbeta medvetet med att fördela talutrymmet.  

 

5.5 Kurs- och programvärderingar 

En viktig del av jämställdhetsarbetet inbegriper att samla in fakta och att synliggöra samt analysera 

könsmönster. Kurs- och programvärderingar är exempel på underlag som kan användas aktivt i 

arbetet med att beakta jämställdhet i utbildningens innehåll. Om värderingarna kopplas till lärande- 

och examensmål finns det goda förutsättningar att utvärdera om och på vilket sätt studenterna 

tillgodogjort sig kunskap om jämställdhet, samt huruvida studenterna upplever att utbildningen är 

jämställd eller inte.  

I de fall studentgruppens sammansättning och storlek gör det rimligt att undersöka hur män 

respektive kvinnor värderar olika aspekter av kurs/program kan sådan information också vara 

värdefull i utvecklingsarbetet. Lärarnas egna observationer om studentgruppens sammansättning 

och studenternas förutsättningar att nå målen är också viktiga i utvärdering och utveckling av 

kurs/program.  

                                                      

 

7 Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet (2019, Dnr V 2018/1223). 
8 Ibid. Sid 4. Punkt 2 i Allmänna regler. 
9 Ibid. Sid 4. Punkt 15 i Allmänna regler. 


